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อนุภาคแสงจํานวนหนึ่งที่ทะลุผานไป ขณะที่บางสวนจะชนเขากับ

โมเลกลุสารแลวเปลีย่นทศิทาง ในการชนกนันัน้โดยสวนมากพลงังาน

ของแสงหลังการชนจะไมเปลี่ยนแปลง เปนการชนแบบยืดหยุ น

ทีเ่รยีกวา rayleigh scattering แตจะมอีนภุาคแสงสวนนอยทีพ่ลงังาน

หลังการชนเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนพลังงานกับ

โมเลกุลของสาร หรือเรียกวาเปนการชนแบบไมยืดหยุน โดยแสงอาจ

มีความถี่มากขึ้นหรือนอยลงก็ได การเปล่ียนแปลงพลังงาน หลังเกิด

การชนนี้เรียกวา raman scattering หากอนุภาคแสงเขาชนโมเลกุล

ในสภาวะพื้น ความถี่หลังการชนจะลดลง เรียกวา stokes raman 

scattering แตหากอนุภาคแสงเขาชนโมเลกุลในสภาวะกระตุน

ความถีห่ลงัการชนจะเพิม่ขึน้ เรยีกวา anti-stokes raman scattering 

(รูปที่ 1) โดยทั่วไปแลวนิยมวัดการเกิด stokes raman scattering 

เนื่องจากสารจะอยูในสภาวะพื้น (รูปที่ 2) นอกจากนี้สารแตละ

ชนิดจะเปลี่ยนความถี่ของแสงไดแตกตางกัน และยังใหความเขม

ของแสงที่กระเจิงออกมาไมเทากันอีกดวย จึงสามารถนําวิธี raman 

spectroscopy มาใชในการศึกษาโครงสรางของสารได

รูปที่ 1  แสดงการเกิด scattering แบบตาง ๆ

ภก.เมธัส  ซอปติพร
กลุมศึกษาชีวสมมูล

รามาน สเปกโตรสโคป (Raman spectroscopy) เปนเทคโนโลยีทาง vibrational spectroscopy
ท่ีอาศยัหลักการกระเจงิของอนภุาคแสงเม่ือชนกับโมเลกลุของสาร โดยสนใจทีอ่นุภาคแสงท่ีมกีารกระเจงิแบบ 
raman ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงพลังงานของอนุภาคหลังการชน แมวาวิธีการน้ีจะมีขอจํากัดบางประการ
แตก็ ไดรับการพัฒนา อยางตอเน่ืองจนกระท่ังมีขอดีหลายประการเหนือวิธีการวิเคราะหชนิดอื่น ๆ
ซึ่งบทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายหลักการและการประยุกต ใชทางเภสัชกรรมของ raman 
spectroscopy

ประวัติ1

Raman spectroscopy เปนเครื่องมือวิเคราะหท่ีทํางาน

โดยอาศัยปรากฏการณการกระเจิงแสงแบบ raman (Raman 

scattering) โดยทางทฤษฎแีลว raman spectroscopy จดัเปนวธิกีาร

วเิคราะหทีด่ ีแตในยคุแรกเริม่กลบัไมไดเปนทีน่ยิมนาํมาใชกนัเนือ่งจาก

1. ความยากในการวัด เน่ืองจากความเขมแสงที่เกิดจาก 

raman scattering นั้นนอยมาก

2. การใชแสงกระตุนทําใหเกิด fluorescence ซ่ึงมีความ

เขมแสงและสัญญาณที่มากกวาจนบดบัง raman scattering

3. ตัวอยางสารท่ีถูกลําแสงเปนเวลานานยอมจะเกิดการ

สลายตัวไดมากขึ้นดวย จนกระท่ังในทศวรรษ 1970s ไดมีการนํา

แหลงกําเนิดแสงแบบ laser มาใช ประกอบกับการพัฒนาของ

เคร่ืองมอืตาง ๆ สงผลใหเกิดการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญในการนาํ raman

spectroscopy มาใชท่ัวโลก เชนการนําแสง laser แบบ near-

infrared (NIR) มาใช จะชวยปองกันการเกิด fluorescence และ

การเสือ่มสลายของสารได จนเริม่มกีารพฒันาอปุกรณสาํหรบั raman 

spectroscopy เพื่อชวยอํานวยความสะดวกในการอานผลไดชัดเจน

มากยิ่งขึ้น จนในชวงท่ีผานมาเครื่องมือทาง raman จัดเปนอุปกรณ

ที่มีขนาดเล็กกวาเครื่องมืออื่น ๆ ใชงายกวา และใหผลที่เช่ือถือได

จนพัฒนามาใชในทางอุตสาหกรรมอยางหลากหลาย

หลักการของ raman spectroscopy2

การวิเคราะหโดย raman spectroscopy อาศัยหลักการ

กระเจิงของแสงที่เกิดจากอนุภาคแสงเขาชนโมเลกุลของสาร สมมติ

ใหแสง laser ความยาวคลื่นหน่ึงผานสารของเหลวท่ีโปรงแสง จะมี
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รูปที่ 2  เปรียบเทียบการเปลี่ยนระดับพลังงานของ electron ในปรากฏการณตาง ๆ

Raman vs IR spectroscopy3

สามารถแบงเปนประเด็นตาง ๆ ได (ตารางที่ 1) ดังนี้ 

1. Infrared spectroscopy เกิดจากการที่โมเลกุล

ดดูพลงังานจากคลืน่ทีม่คีวามถีต่รงกนักบัพลงังานระหวางระดบัชัน้ของ

อะตอมจนเกิดการสั่นแลวคายพลังงานเพื่อกลับสู สภาวะเดิม

ขณะที ่ raman spectroscopy เกิดจากการทีอ่นภุาคแสงเขาชนโมเลกลุ

ของสารแลวเกิดการสั่น จากน้ันสารจึงคายพลังงานกลับคืนใหแสงที่

กระเจิงออกไป

2. การสั่นท่ีนับเปน IR active เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 

dipole moment ของโมเลกุลเมื่อเกิดการสั่น  ดังนั้นสารบางชนิด

ที่ไมมี dipole moment ก็อาจเปน IR active ไดหากการสั่นทําให

เกิด dipole moment เชนการสั่นแบบไมสมมาตร สวนการสั่น

ที่นับเปน raman active เกิดจากการเปลี่ยนแปลง polarizability

ในการส่ัน ยกตัวอยางเชน สารที่มี symmetric center รูปราง

โมเลกุลแบบ linear เชน CO
2
 หากพันธะเกิดการยืดหดแบบสมมาตร

จะไมเกิดการเปลี่ยนแปลง dipole moment แตมีการเปลี่ยนแปลง 

polarizability เล็กนอย จึงเปน IR inactive แต raman active

แตหากพันธะเกิดการยืดหดแบบไมสมมาตร จะเกิดการเปลี่ยนแปลง 

dipole moment ขึ้นจึงเปน IR active แต raman inactive

3. ทั้งสองวิธีสามารถใชตรวจสารไดทั้งสถานะของแข็ง 

ของเหลว และแกส โดยวิธี IR spectroscopy จะมีวิธีการเตรียม

ตัวอยางสารแตกตางกันไปตามแตละสถานะของสาร แต raman 

spectroscopy ไมจําเปนตองมีขั้นตอนการเตรียมตัวอยาง สามารถ

นําไปตรวจไดเลย
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ตางรางที่ 1  สรุปความแตกตางระหวาง raman และ infrared spectroscopy

Raman IR

สาเหตุการเกิด เกิดจากการกระเจิงของแสง เกิดจากการดูดกลืนแสง

ลักษณะการสั่น เปนการสั่นที่เกิดจากการเปลี่ยน polarizability เปนการสั่นที่เกิดจากการเปลี่ยน diploe moment

การเตรียมตัวอยาง ไมจําเปนตองมีขั้นตอนการเตรียมตัวอยาง ขั้นตอนการเตรียมตัวอยางคอนขางยุงยาก

อิทธิพลจากนํ้า สามารถใชกับสารละลายในนํ้าได นํ้าจะรบกวนการตรวจเนื่องจากมีการดูดแสงเขาไป

คาใชจาย เครื่องมือที่ใชมีราคาสูง เมื่อเทียบกันแลวราคาถูกกวา

การประยุกตใช raman spectroscopy4-16

Raman spectroscopy สามารถประยุกตใชไดทั้งใน process analytical technology (PAT) ซึ่งสามารถใชไดในการตรวจคุณภาพ

ของผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตในระหวางกระบวนการผลิต (Real time process) ในการตรวจสอบทางเคมี และในการทดสอบทาง

ชีวภาพ เชน 

-  การตรวจรูปผลึก (Polymorphs) ของผงยาที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดกระบวนการ crystallization และ drying (รูปที่ 3)  และ drying 

ของยา carvedilol พบรูปผลึกที่แตกตางกันตามสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง

รูปที่ 3  Raman spectral data ของยา carvedilol ในรูปผลึกแบบที่ 1 และ 2 และแบบที่ 5 ในรูป solvate
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-  การวัดความเปนเนื้อเดียวกันของสารผสม (Homogeneity) ในกระบวนการผสม (Mixing process) (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 แสดงการใช raman spectroscopy ในการตรวจสอบความเปนเนื้อเดียวกันของตัวยาสําคัญ และสารชวย
 โดยการสังเกต raman signal ซึ่งเปนคาคงที่ เมื่อสารมีความเปนเน้ือเดียวกัน เมื่อผสมสารดวย high sheer 
 mixer

-  การตรวจสอบชั้นเคลือบในกระบวนการเคลือบ active 

coating โดยการใช pan coater ทดสอบโดยใช probe ผานแสง 

excitation laser บนบรเิวณพืน้ทีท่ีก่าํหนดไวแลวเกบ็ขอมลู spectra 

จากนั้นวิเคราะหขอมูลโดยเปรียบเทียบ raman spectral data กับ

ความหนาของชั้นเคลือบ

-  การวิเคราะหรูปผลึกของผงยา paracetamol และ

ตรวจหาปรมิาณของรปูผลกึท้ัง 2 ทีพ่บในผงยา การตรวจหายาปลอม 

(Counterfeit) โดยการตรวจตัวยาสําคัญในเม็ดยา เชน การตรวจหา

ยาปลอม sildenafil และ tadalafil

-  การนาํเครือ่งมือทาง raman spectroscopy รวมกบัเครือ่ง

มือวิเคราะหอื่น ๆ เพื่อใชในงานวิเคราะหทางชีวภาพ การจําแนก 

bacteria การศึกษาโปรตีน p53 ที่เปน wild type กับโปรตีน p53 

ที่เกิดการ mutation ใน serum ของมนุษย การศึกษาอันตรกิริยา

ระหวางโปรตีน เปนตน

Raman spectroscopy มีบทบาทที่สําคัญในงานทางดาน

เภสัชกรรมหลายดาน โดยเฉพาะทางดานการวิเคราะห ซึ่งมีท้ังขอดี

และขอเสีย เมือ่เทยีบกบัเครือ่งมอือืน่ในงานวเิคราะห แนวโนมในการ

พฒันาของ raman spectroscopy เปนไปทางดาน PAT ในอตุสาหกรรม

เปนหลักเพื่อใหสามารถวิเคราะหคุณภาพของเภสัชภัณฑไดในทุกขั้น

ตอน ทกุรปูแบบเภสัชภณัฑที ่raman spectroscopy สามารถวเิคราะห

ไดเปนไปอยางแมนยํา นอกจากนี้อาจมีการพัฒนาเพื่องานวิเคราะห

คุณภาพสําหรบัเภสัชภัณฑทีว่างขายในทองตลาด และการพัฒนาทาง

ชวีภาพเพือ่งานวนิจิฉยัโรค โดยการตอยอดจากการจาํแนกแบคทเีรยี

และเซลลมะเรง็ เพือ่ใหผูปวยไดรบัการรักษาทีร่วดเรว็และทันทวงที
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